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Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausuntopyyntö

18.05.2018 OKM/93/040/2017

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta muistiosta kuntien 
kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi.

Työryhmä ehdottaa esityksessä säädettäväksi lain kuntien kulttuuritoiminnasta, joka korvaisi 
nykyisen lain vuodelta 1992. Esityksen tavoitteena on uudistaa laki vastaamaan kuntien 
kulttuuritoiminnassa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä perustuslain 
säännöksiä ja kulttuuritoimintaa koskevien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. 
Ehdotettuun lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten 
tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon 
tuottaminen ja arviointi. Samalla muutettaan ajan tasalle kunnan tehtäviä ja valtionrahoitusta 
koskevat säännökset.

Esityksessä korostetaan kulttuurin ja taiteen monia mahdollisuuksia rikastuttaa ihmisten 
elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan vaikuttaa mm. 
kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kuntien elinvoimaisuuteen. 
Kulttuuritoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä eri 
väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan.

Kunnassa tulee esityksen mukaan olla riittävä ja monipuolinen osaaminen kulttuuritoiminnan 
järjestämisessä. Kunta voi tarvittaessa järjestää kulttuuritoimintaa myös yhteistyössä toisten 
kuntien kanssa. Yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa on myös 
tärkeää.

Lakiehdotuksessa esitetään säädettäväksi kehittämistehtävä, jolla tuettaan kuntien 
kulttuuritoiminnan toteuttamisen vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista ja kuntien keskinäistä 
yhteistoimintaa. Tiedon tuottamisella ja arvioinnilla tuetaan lain tavoitteiden ja tehtävien 
toteutumista.
 

Tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.10.2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 
17.10.2017-30.9.2018.
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Työryhmän tuli valmistella ehdotus hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tuli 
valmistelutyössä ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset kuntien 
kulttuuritoimintaan, kulttuuripalveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen, moninaisuuden 
turvaamiseen ja edistämiseen, kulttuuripalveluja koskevien tavoitteiden toteutumisen ja 
toiminnan arviointi sekä osaamisen varmistaminen kulttuuripalveluiden järjestämisessä. 
Lisäksi työssä tuli ottaa huomioon kuntien yhteistyömahdollisuudet kuntien sisällä, niiden 
välillä sekä kolmannen, yksityisen sekä muun julkisen sektorin kanssa. Myös 
hallitusohjelmaan sisältyvät uudistukset ja hallituksen linjaukset tuli ottaa huomioon.

Tavoitteet

Lakiesityksen tarkoitus on saattaa kuntien kulttuuritoimintaa koskeva laki ajan tasalle siten, 
että se vastaa kulttuuria ja taidetta sekä kuntia koskevia toimintaympäristömuutoksia. On 
tärkeää, että myös kuntien kulttuuritoiminnasta on ajan tasalla oleva laki, kuten kuntien 
sivistystoimialan kokonaisuuteen liittyvistä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoiminnasta, joista on 
säädetty uudet lain viime vuosien aikana. 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse 
ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua 
lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n 
sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntopyyntö jakautuu hallituksen esityksen mukaisiin osioihin, joihin vastataan 
kysymysten perusteella.   

Aikataulu

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 28.6.2018 mennessä. 

Valmistelijat

Kulttuuriasinneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295 3 30144
Neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295 3 30201
Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295 3 30259

Linkit

http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM053:00/2017 - Hankeikkuna

https://www.facebook.com/groups/1758039281164389/ - Facebook

http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM053:00/2017
https://www.facebook.com/groups/1758039281164389/
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Liitteet:

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen.pdf
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Klikkaa ja lisää väliotsikko

1. Onko nykytilassa otettu huomioon keskeiset asiat? 

Klikkaa ja lisää otsikko valintakysymykselle

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

2. Onko esityksen tavoitteissa ja keskeisissä ehdotuksissa otettu huomioon keskeiset asiat?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

3. Onko esityksen vaikutuksissa otettu huomioon keskeiset asiat?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

4. Onko 1 § (Soveltamisala) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

5. Onko 2 § (Lain tavoite) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei
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Muutosehdotus tai kommentti

6. Onko 3 § (Kunnan tehtävät) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

7. Onko 4 § (Valtion viranomaisten tehtävät) ja sen yksityiskohtaiset perustelut 
tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

8. Onko 5 § (Kunnan asukkaiden osallistuminen) ja sen yksityiskohtaiset perustelut 
tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

9. Onko 6 § (Kehittämistehtävä) ja sen yksityiskohtaisiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

10. Onko 7 § (Yhteistyö) ja sen yksityiskohtaisiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä
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o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

11. Onko 8 § (Tiedon tuottaminen ja arviointi) ja sen yksityiskohtaisiset perustelut 
tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

12. Onko 9 § (Valtionrahoitus) ja sen yksityiskohtaisiset perustelut tarkoituksenmukainen?

o Kyllä

o Ei

Muutosehdotus tai kommentti

13. Muut mahdolliset kommentit ja huomiot

Kaunisharju Kirsi
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kaunisharju Kirsi
Opetus- ja kulttuuriministeriö


